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rám -nia que o tempo em Imperatriz 
hoje ferá parcialmente nublado a 
modefado com pancadas de chuvas 
esparsas e visibilidade boa. 
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Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

0 velório, na Assembléia Legislativa 
do Estado, dos deputados estaduais 
mortos anteontem no acidente aéreo 
quando se deslocavam para Imperatriz. 

A* 

Deputados morrem em acidente 

Acidente aéreo mata deputados Jean Carvalho, Valdir Filho e Joáo Silva 

'Waldit Filho tinha atuação política eem Presidente Dutra, seu corpo foi encontrado na tarde de ontem em Cajari 

O presidente da 
Assembléia Legislativa do 
Estado, deputado Manoel 
Ribeiro, PSD, garantiu que os 
três deputados mortos 
anteontem, vítimas de um 
acidente aéreo, serão velados 
durante o dia de hoje na 
própria Assembléia. 

'Todo o povo do maranhão 
terá a oportunidade de 
prestar a última homenagem 
para àqueles que em vida 
contribuíram para o 
desenvolvimento e progresso 
do Estado", disse Ribeiro. 

A governadora Roseana 
Sarney decretou luto oficial 
no Estado e suspendeu- o 
governo itinerante que 
realizaria em Imperatriz. 

A coordenação da bancada 
federal da região amazônica 
também suspendeu o IV 
Encontro da Bancada que 

seria realizado neste final de 
semana em Imperatriz. 

O Fórum paralelo ao 
Encontro promovido pela 
sociedade civil organizada, 
também suspendeu suas 
atividades. 

Ontem, as redes nacionais 
de TV noticiaram 
amplamente a tragédia que 
se abateu sobre o Maranhao. 

0 imperatrizense chora e 
lamenta a morte dos três 
parlamentares que fizeram 
de tudo para prestigiar a 
cidade, e pagaram com suas 
próprias vidas pelo fato de 
insistirem na participação 
dos eventos que seriam 
realizados em Imperatriz 
durante esta semana e que 
foram cancelados 
exatamente pela morte dos 
deputados. 
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^Jldon Marques doa uniformes 

É 

interventor Ildon 
I^aro^es se despede do 

f governo'doando uniformes 
t escolares para -os. alunos da 
' rede ftmnicipal de ensino. 

Ildon Marques confirmou 
que a distribuição dos 
uniformes acontece no 
próximo sábado, no Estádio 
Municipal Frei Epifânio 

D Abadia. despesas com o fardamento?", Municipal para entrega dos 
"O ensino precisa ser de questiona Ildon Marques. uniformes. Durante a 

fato público e gratuito. Como Todo o secretariado do administração Ildon Marques 
podemos deixar que os pais ou Interventor deverá o município aplicou 25% de 
responsáveis, tenham acompanhá-lo no Estádio suas receitas era Educação. 

O secretário municipal de 
Educação Agostinho Noleto, 
agradeceu a disposição do 
interventor que sempre 
investiu na sua paste. 

Página 5A 

s 

Linha 

Direta 

'José Filho usa e abusa 

ra feátira para criticar os 

problemas da região e da 

ci(J^de. O colunista não 

refce o seu "Para 

íitaçao" e relembra aos 

"políticos o estado em que 

se encontram os bairros da 

cidade. 

Confira. 

Lembre-se que no Seu 

Líder Diário, você encontra 

colunistas nas páginas de 

notícias. 
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Soraya Luíza comenta a 
sociedade açailandense e 

Jussara Cerqueira, a 
imperatrizense 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 
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Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte Local 
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VS$ Com. Compra 

R$0,9867 (-0,14%) 

ÜS$ Com. Venda 

USS Black Compra 

VSS Black Vçndã 
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O número 

03 

É o número de 
deputados mortos no 
acidente aéreo que 
comoveu o Maranhão e o 
Brasil. Todos tinham menos 
de 40 anos e tinham 
destaque no cenário político 
Regional. 

' taPBXCn*. 

Interventor estadual no município, Ildon Marques, estará no próximo sábado no Estádio 
Frei Epifânio para promover a distribuição dos uniformes escolares 

O fato 

Carnaval do Lava Pratos 

anima o imperatrizense 

. O acidente 
com os três 
deputados, 
aconteceu, 
provavelmente, 

às 16:30 hs de anteontem. O 
piloto da aeronave que 
comandava o Sêneca II 
ainda tentou falar com o 
aeroporto de São Luís para 
comunicar a situação 
dramática das condições de 
vôo. Um temporal castigava 
a região onde caiu o avião 
matando todos os 

Página 4B 

Os revólveres 

conquistam e 

seduzem o 

globo 
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Delegado rebate 

acusação do 

presidente da 

OAB 
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Últimos /Cidade 

Jornal Capitei publica 

resultado do Bingão 

G anhador leva sozinho um 

automóvel 0 km 

ocupantes. 

A pessoa 

a 

P 

O jornal Capitei de hoje 
publica o nome e endereço 
dos vencedores do Bingão do 
Cunor Fartes, realizado 
ontem, no Cidade Agora 
Espertai 

cnas um ganhador, 
levou sozinho o prêmio 
principal, um escort, hobby^ 
0 quilômetro. 

As carlelas, para a edição 
de páscoa de Bingão do 
Conor Farias já estão a venda 
nos postos e revendedores 
autorizados. 

A nova carteia é vermelha, 
com tons de rosa, e vermelho 
claro, bastante diferente da; 
anterior. 

O piloto do i %<. w 
bimotor que ^ Cj/f 
matou os três 
deputados 
estaduais do Maranhão 
chamava-se Antônio Carlos 
e era conhecido entre seus 
familiares e amigos 
próximos, pelo apelido de 
kiko. 

O chefe da Infraero de 
Imperatriz garantiu ontem 
que Kiko era um piloto 
inexperiente, acostumado 
apenas a pequenos vôos 
pelo litoral, na capital do 
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Estack), SãoJUiís. E que ele 
jro vôo a ^ 
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0 Sistema Tucanu's de 
Comunicação recebeu 
correspondência 
contendo o seguinte teor: 

Senhor Diretor, 
Copa AABB-96 

Futebol Soçaite - início: 
31.03.96 - objetivando 
fortalecer o esporte 
abebeanò e promover 
maior intercâmbio com os 
segmentos esportivos da 
sociedade imperatrizense, 
a Diretoria da AABB tem 
a satisfação de convidar a 
Equipe de Futebol dessa 
conceituada empresa para 
o eventp à epígrafe. 

Informamos que a ficha 
de inscrição (anexa) 
deverá ser entregue na 
secretaria da AABB até o 
dia 26.03.96, juntamente 
com xérox da identidade 
de cada jogador e a taxa de 
inscrição no valor de R$ 
50,00 (cinqüenta reais). 

Após esta data, não será 
possível fazer inscrição ou 
troca de nomes de 
jogadores já inscritos. A 
idade mínima dos atletas 
será 25 (vinte e cinco) 
anos e cada equipe só 
poderá inscrever até 14 
(quatorze) jogadores, 
sendo que não será 
permitida a inscrição de 
atletas que participem de 
campeonatos amadores. 

O Congresso Técnico 
realizar-se à dia 27.03.96 às 
19:00h, na Sede Social 
desta agremiação, com a 
seguinte pauta: 

1- Apresentação da 
Comissão organizadora; 

2- " da Comissão de 
Julgamento; 

3- "da Equipe de 
Arbitragem; 

4- Apresentação e 
discussão do 
Regulamento; 

5- Sorteios das chaves. 
A solenidade do 

Campeonato, dia 31.03.96, 
contará com a seguinte 
programação: 

-As 8:30h: - Abertura 
Oficial, com apresentação 
das equipes; 

-Às 9:30h: - Torneio 
Início, com a participação 
de todas as equipes 
inscritas. 

Na certeza de 
podermos contar com 
vossa participação, 
antecipamos nossos 
agradecimentos. 

Imperatriz (MA), 20 de 
março de 1996 

Maria da P. Medeiros 
Presidente 

José P Soares 
VIce-Pres. Esportes 

A Secretaria de Obras 
do Município deve mandar 
seus homens aqui para o 
nosso bairro. As chuvas 
estão estragam! • ossas 
estradas. O problema e 

rio mesmo. 
Marta Vieira 

Bacuri 

O Viaduto do 
Entroncamento deveria 
icocuvji melhor 
tratamento por parte do 
Governo do Estado. 

Deve alcançar o seu 
projeto: ser transformado 
num cartão postal de 
Impr atriz. 

Miguel Andrade 
Entroncamento 

Opinião 

Gofins - não a incidência 

na venda de imóveis 

por Ivan Carlos C. Dalmon 
Advogado 

Tendo em vista a recente 
decisão proferida pela Io 

Turma do Tribunal Regional 
Federal (TRF) da 5o Região, 
com sede em Recife, 
informamos às empresas 
associadas que a cobrança da 
Contribuição para 
Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) na venda de 
imóveis por parte de pessoas 
jurídicas, foi considerada 
inconstitucional. A decisão, 
que contou com a 
unanimidade dos juizes, foi 
resultado de um mandato de 
segurança impetrado em 
favor da Construtora 
Maranhão Ltda, localizada na 
capital pernambucana. 

O Tribunal fundamentou 
sjeu entendimento na 
interpretação do que; é 

mercadoria e o que é imóvel, 
isto é, considerando que a I^i 
determina que a Cofins incide 
sobre a receita das Vendas de 
mercadorias e serviços de 
qualquer natureza, e, 
considerando que os imóveis 
não se incluem nesse 
universo, a sua cobrança foi 
tida com inconstuciottal, pois, 
a transferência de 
propriedade do imóvel se faz 
com base na lei civil, através 
de escrituras, enquanto que â 
transferência de propriedade 
de mercadorias se faz pela lei 
comercial, através de notas 
fiscais. 

Com efeito, entendeu o 
Tribunal que o fato gerador 
da Cofins não abrange a 
venda de imóveis, que não 
devem ser considerados 
mercadorias, pois, esse 
conceito de "mercardoria" 
está reservado apenas para os 

bens móveis em circulação, 
sendo inadmissível a criação 
de hipótese de incidência por 
via analógica. 

Devemos destacar que a 
decisão do TRF da 5o Região 
é recente, sendo que a 
Receita Federal irá recorrer. 
Contudo, vemos que tal 
decisão cria um precedente 
da maior importância, pois, 
mesmo referindo a uma 
apelação feita por uma 
construtora, entende-se que 
não beneficia apenas às 
empresas desse Setor, mas 
também às pessoas jurídicas 
em geral que porventura 
venham a Vender algum 
imóvel de sua propriedade. 

Salientamos, que tão logo 
ocorra oiutros 
desdobramentos, 
retornaremos a falar sobre a 
matéria, face a sua relevância 
para o setor. 

Agenda para o futuro 

por Miranda Neto 
Jornalista 

O antigo ideal de se atingir 
uma vida sempre mais ativa, 
dinâmica e apressada está 
deixando de atrair 
simpatizantes. Um novo 
planejamento objetiva reduzir 
o volume do tráfego. Novos 
limites de velocidade são 
impostos e nenhuma nova 
rodovia é construída. Além de 
se dar prioridade ao transporte 
coletivo sobre o individual, 
deve-se incentivar maior 
utilização possível dos 
automóveis através da carona 
compartilhada com 
revezamento. O transporte 
pesado está sendo transferido 
para as vias ferroviárias. A 
evolução dos processos de 
transmissão instantânea de 
dados através de meios 
eletrônicos pode substituir um 
expressivo volume de tráfego 
que, desse modo, se torna 
desnecessário. 

Agora o objetivo é de se 
criar um sistema que leve em 
consideração aspectos 
ambientais e não 
simplesmente uma economia 
determinada pelas leis da 
oferta e da procura. Essa 
economia "ecológica" de 
mercado pode ser alcançada 
através de subsídios a 
atividades não poluidoras, ao 

consumo eficiente de recursos, 
com mais reciclagem e menos 
desperdício, e a nova 
orientação a políticas 
competitivas direcionadas ao 
equilíbrio ecológico. 

Cedo ou tarde grande parte 
dos bens de consumo e de 
investimento acabam com 
rejeitos, poluindo o ambiente 
e prejudicando os processos 
ecológicos naturais. A 
produção "cíclica" já possui 
adeptos que reaproVeitam 
matérias-primas 
continuamente. Os novos 
critérios seletivos priorizam os 
materiais duráveis, não- 
poluidofes e recicláveis. 

O lema agora é viver bem, 
e não mais possuir muito. O 
respeito à natureza deve 
constituir um objetivo comum. 
Os consumidores precisam ser 
informados sobre o impacto 
ambiental de üm produto ou 
processo de produção. A 
concepção de que o automóvel 
é um rápido e confortável meio 
de transporte torna-se cada vez 
mais uma ilusão; os contínuos 
"engarrafamentos" de tráfego 
desestimulam a utilização do 
transporte individual em 
benefício do transporte de 
massa sobre trilhos, que 
funciona com rapidez, 
segurança e conforto. Com a 
vantagem de deslocar grandes 
volumes de cargas a longas 

distâncias. 
A implantação de uma 

atividade, hoje, deverá 
considerar aspectos 
ambientais, sociais e 
sociológicos, implicando num 
suprimento garantido de 
energia envolvendo menos 
centrais de força, na 
mobilidade e eficiência 
utilizando menos rodovias e 
em moradias utilizando menos 
recursos ambientais. 

No futuro, as cidades 
conseguirão aproximar seus 
entornos. As facilidades de 
viver, de trabalhar, de se 
abastecer e de se divertir 
estarão cada vez mais 
próximas umas das outras. Há 
que comptatibilizá-Ias e 
harmonizá-las, a fim de 
assegurar um mínimo de 
qualidade de vida. 

A agropecuária e a 
sivicultura do futuro deverão 
integrar-se ao artesanato, ao 
comércio, à gastronomia e ao 
turismo. O principal pilar da 
agricultura de transição é a 
produção agropecuária 
orgânica. A transição da 
sivileultura implica em volta às 
florestas naturais 
heterogêneas mas 
harmônicas, isto é, à 
biodiversidade e aos ciclos 
biológicos naturais, ao invés de 
reflorestaménto como 
monoculturas. 

Sistema Ttevuãtu*# <le Comtiiileaçao 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

José Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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Elenice Leonel 
Diretora de Redação 

Joselita Damacena 
Diretora Comercia1 

oocorro Carneiro 
Diretoi oe nformática 
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Capital 

Cozinha 

porIVO MARCONDES 

Polvo 
Há muitas histórias 

fantásticas sobre polvos 
gigantescos e assassinos. 
No norte da Europa, por 
exemplo, é tradicional a 
lenda do polvo Kraker, tão 
grande que pode ser 
confundido com uma ilha 
flutuante. Na realidade, 
polvos gigantes só existem 
em algumas regiões do 
litoral da Austrália, onde 
vivem raras espécies do 
molusco que chegam a ter 
12 metros. No Brasil, eles 
dificilmente atingem 1 
metro. A palavra polvo vem 
do latim polipus, "de muitos 
pés". Ela não se refere a 
apenas uma espécie de 
molusco, mas a vários 
aninais da subordem 
octópode (de oito 
tentáculos) que vivem em 
águas profundas. Todas 
essas espécies têm 
uma estrutura física 
parecida. O corpo, chamado 
manta ou cobertura, tem 
forma de saco ovalado e 
guarda todos os órgãos e 
bolsa de tinta - o polvo lança 
uma substância negra na 
água quando é atacado, 
além de se defender com 
um sistema de mimetismo, 
adquirindo a cor do 
ambiente. A boca tem um 
par de fortes mandíbulas, 
que parecem de plástico. Ao 
longo dos tentáculos há 
duas fileiras de ventosas que 
capturam alimentos e fixam 
o molusco às pedras (é 
comum que se rasgue um 
polvo sem conseguir soltá- 
lo das rochas). Como a lula, 
o polvo se movimenta por 
propulsào: a água entra em 
seu corpo e depois é 
expelida. No Brasil, a pesca 
e o comércio do molusco 
são maiores no Nordeste e 
no Rio de Janeiro, São 
Paulo, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. O polvo pode 
ser preparado de diversas 
maneiras e é apreciado no 
mundo todo, mais a maior 
variedade de pratos com 
eles se encontra na 
riquíssima culinária dos 
países do Mediterrâneo. 

Como se escolher 
O polvo pode ser 

encontrado fresco ou 
congelado, em feiras, 
peixarias e supermercados. 
Fresco pode ser comprado 
inteiro ou já limpo e picado 
(ou também já batido). 
Observe seu aspecto e 
cheiro. O corpo deve estar 
firme e a cabeça, com a pele 
lustrosa, cinzenta e viscosa. 
Não leve se ele estiver mole, 
com a pele rasgada ou 
opaco. O polvo precisa ter 
um agradável cheiro de mar. 
Ele deve ser comido no 
mesmo dia, ou congelado 
(limpo) por até três meses. 
Prefira comprar os 
pequenos ou os médios, 
com Ikg de peso, porque 
são mais macios do que os 
grandes. 

Como se prepara 
Tire o conteúdo da 

cabeça com cuidado, para 
não romper a bolsa de tinta. 
Jogue fora os órgãos e a 
bolsa. Lave-o bem, tirando a 
área das ventosas. Bata nele 
com um pedaço de madeira 
para amaciá-lo (proteja-o 
com um pano para não 
escorregar). Ou ponha-o em 
um saco de pano, segure 
pela cabeça e bata-o na pia. 
Corte os tentáculos em 
pedaços de 3cra ou como 
receita pedir, e fatie o corpo: 

em iscas. Para tirar a pele, 
cozinhe-o por 2 minutos 
(após a fervura) e puxe-a. Se* 
não for usar no mesmo dia,i 
ponha-o num plástico, feche- 
o, congele e use em 3 
meses. Se o polvo for batido,' 
conzinhaem 15 minutos, se 
não levará de 45- a 90 
minutos 

Vinagrete marinho 
Cozinhe o polvo em 

água salgada suficiente 
para cobri-lo por 20 
minutos ou até ficar macio.. 
Pique-o em pedaços 
regulares e reserve. 
Misture, batendo com um 
garfo, o suco de limão, o . 
azeite e o vinagre. Junte a' 
cebola, o sal, o dente de 
alho picado e os pimentões 
também picados (em 
cubinhos pequenos). 
Misture tudo e junte os 
pedaços de polvo. Deixe 
por 2 horas na geladeira, 
tampado antes de servir. 
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0) piontõo Hospital 

Plantão 24 horas de emergência dos 

hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

27/03/96 

Mospitai São Rafael 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais conveniados - 

SUS - hoje, dia 

27/03/96 

Sr' ?.'% v'.; 

Mos pitai São Vicente 
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Encontro da Bancada Parlamentar 

Deputado Sebastião Madeira confirma que evento foi adiado 

Linha 

Direta 

rs 

por JOSE FILHO 

Molecagem 
Pessoas esclarecidas 

estão sendo vítimas de um 
dando de vendedores do 
"Carnê do baú da 
Felicidade" na entrada do 
antigo Hotel São 
Raimundo. Eles se 
aproveitam na inocência de 
pessoas do interior, tomam 
dinheiro, passam carnês 
premiados e praticam toda 
a espécie de malandragem. 
A polícia precisa fiscalizar 
esse bando com urgência. 

autoridade do Estado e do 
Município façam vista 
grossa para o grande 
potencial da cultura de 
Imperatriz, especialmente 
com referência à música. 
Nomes como Chiquinho 
França, Zeca Tocantins, 
Olavo, Raimundinho, 
Franklin, Jaqueline e 
muitos outros mais 
deveriam ser prestigiados. 
Eles são verdadeiros 
embaixadores de 
Imperatriz em outro centro 
cultural. 

Capital 
Imperatriz vive um clima 

diferente após a instalação 
aqui da Capital do Estado. 
A Assembléia Legislativa 
cancelou seu trabalhos nas 
pendência da Câmara 
Municipal e a governadora 
Roseana Sarney despacha 
com seus secretariados. 

Lagoa 
o cruzamento da rodovia 

Pedro Neiva de Santana 
com a rua da Assembléia, 
principal acesso da Vila 
Redenção I, se transformou 
em uma imensa lagoa. Os 
maiores prejudicados são 
os estudantes, que não tem 
por onde passar para 
chegarem às escolas. É 
lastimável que até agora 
ninguém tenha tomado 
uma providência para 
solucionar o problema. 

Taxi 
Imperatriz tem um 

número absoluto de 
licenças para taxi quando 
na verdade eles nem 
sequer trabalham. Estão 
nas mão de protegidos do 
DMT e de uso particular. A 
licença é concedida para 
que particulares comprem 
carros sem pagar impostos. 
Falta fiscalização para 
impedir que mais esse 
abuso continui sendo 
praticado na cidade.. 

Desemprego 
Continua a onda de 

demissões no comércio de 
Imperatriz. O mercado está 
registrando a sua pior crise 
dos últimos 20 anos. O 
setor mais atingido é o de 
tecidos, confecções e 
calçados. Também a 
construção civil continua 
em baixa. O período 
chuvoso impede a 
construção de novas obras 
na cidade, com raríssimas 
exceções. 

Política 
A permanência da 

governadora Roseana 
Sarney em Imperatriz está 
impedindo que a sociedade 
saiba hoje quem é situação 
e oposição. Todos os 
seguimentos políticos 
foram cumprimentar 
Roseana Sarney. 

Interventoria 
Dorian Menezes 

continua em silêncio sobre 
quem sai e quem fica na 
administração do 
município. Especulações 
estão sobrando nesse 
momento. 

Cultura 
E uma pena que as 

Para meditação 
"Perto está a minha 

justiça, aparece a minha 
salvação, e os meus braços 
dominarão os povos; as 
terras do mar me 
aguardam e no meu braço 
esperam." (IS 51-5) 

Leia e assine o 

Jornal Capital, O Seu 

Líder Diário. 

Fone: 723-2034 

Diante do trágico e 
lamentável acontecimento, 
que resultou nas mortes dos 
Deputados Estaduais João 
Silva (PFL), Jean Carvalho 

(PFL) e Waldir Jorge Filho 
(PPB), o Deputado Federal 
Sebastião Madeira, 
consternado e solidário às 
famílias dos parlamentares 

Deputado federal sebastüão Torres de Madeira 

vitimados e ao povo do 
Maranhão, informa que o IV 
ENCONTRO DA BANCADA 
PARLAMENTAR DA 
AMAZÔNIA LEGAL, que se 
realizaria na cidade de 
Imperatriz-Ma., nos dias 28 e 
29, foi adiado por decisão da 
Executiva da Bancada, em 
reunião realizada ontem em 
Brasília 

Na condição de 
Coordenador da Comissão 
Organizadora do Encontro, o 
deputado Sebastião madeira 
agradece a todas as pessoas 
que contribuíram para a su^' 
organização e, em especial 
ao apoio da governadrjra 

Roseana Sarney e a todcfe os 

demais governadoras da 
Amazônia legal, qu;ç paviam 
confirmado participação no 
evento: ao -interventor 
Estadual de Iimperatriz, Ildon 
Marques; a^ Ministro das 
Comunicações, Sérgio 
Motta, qu e representaria o 
Exmo. Sr. Presidente da 
República, Fernando 
HenriqUe Cardoso neste 
eventoqUe seria da maior 
importância para a cidade de 
Imepera.triZf para ,, o 
MaranliL.*) e para todà a 
Região da Amazônia Legal. 

Vale lei ibrar que grande 
foi o empenho deste 
parlamentar, desde o 3o 

Encontro da Bancada, 
réaJizado em Macapá — AP, 
quando propôs a cidade de 
Imperatriz, para sediar a 

próxima Eeuniào de tão 
importante ? colegiado 
parlamentar^ para a defesa 
das causíis jos povo^ 
amazônid£is nos últimos 
seis meses> í0í intenso o 
trabalho dte mobilização de 
118 Parlamentares, 8 
governaíjores> ministros de 
Estado^ conferencistas, 
debatefjores e dirigentes de 
estatais; com reuniões 
diversas diversas para eleger 

temas de comum 
importância aos estados 

. amazônicos, como a 
"Reforma Tributária", o 
"Desenvolvimento 
Regional", a "Vale do Rio 
Doce" e o Ecoturismo. 

Lamentamos que, por 
uma fatalidade, sobre a qual, 
como seres humanos, não 
temos qualquer poder de 
ingerência, tal evento não 
possa se realizar. Mas 
reafirmamos no entanto a 
nossa disposição de 
continuar lutando pela Causa 
Amazônica, pelo Maranhão 
e, em especial, por 
Imperatriz, cidade Portal da 
Amazônia. 

Brasília, 26 de Março de 
1996 

Sebastião Madeira 
Deputado Federal 
(Vice-Líder Nacional do 

PSDB) 
Coordenador da Comissão 

Organizadora do IV Encontro 
da Bancada Parlamentar da 
Amazônia Legal 

Agora é tempo de perplexidade 

por João Marquês 
Jomaliota 

que se arrastava pelos anos 
em que existe esta nação. 

Cor' >.i: he que julgava 
saber mais alguma coisa. Pelo 
menos em relação aos nossos 
homens úblicos. É verdade 
que sempré também entendi 
como sabia aquela frase que 
um dia um certo Sócrates 
esculpiu para a eternidade, 
quando disse "só sei que nada 
sei". 

Foi assim que durante 50 
anos acompanheiro a voz da 
decência, da seriedade e da 
razão. Coisas que todos 
julgamos constituir, 
obrigatoriamente, os alicerces 
das sociedades que se 
pretendem dignas pelos seus 
atos em relação aos seus 
semelhantes. 

Após tantos desencantos, 
aqui mesmo falei que o 
destino oferecera aos 
brasileiros aquela 
extraordinária oportunidade, 
quando as eleições de 1994 
inverteram uma proporção 

Pela primeira vez os 
escolhidos conviáveis não 
constituíam a exceção, o que 
significava a esperança de 
que, finalmente, os tempos 
começavam a mudar. Mas os 
dias foram passando e os fatos 
não comprovavam a 
expectativa, os escândalos se 
produzindo como nos velhos 
tempos A história da Pasta 
Rosa foi logo justificada: era 
coisa do passado. Depois, o 
Banco Econômico, com os 
respingos sobre o Banco 
Central. 

Sem falar bos episódios 
menores, adiante, o Nacional. 
Aí, meus amigos, foi demais. 

Não importan se os 
meliantes eram mais 
competentes que aqueles que 
os deveriam fiscalizar. Sabe-se 
agora, por exemplo, que 
seriam 642 as contas 
fantasmas, nas quais, durante 
dez anos, tranqüilamente, os 

agentes da esperteza 
manipularam como lhes 
convinha, os seus interesses. 

Também se alega, em 
tributo aos falcatrueiros, que 
eles tiveram o cuidado e a 
cautela de jamais colocarem 
as contas fraudulentas entre 
as 20 maiores do banco, para 
não despertar suspeitas e mais 
facilmente escapar das malhas 
da fiscalização. 

Claro que a oente tem de 
admiC quv ate a Scotland 
Yard, queé aprimcironaairida 
em conceito e provavelmente 
também em qualidade, tem os 
seus instantes bem menores, 
sem dúvida, em relação 
àqueles que a projetaram 
mundialmente. 

Está certo, que por aqui 
tudo é burocraticamente 
lento, quase nada consegue 
andar . 

Acontece, pronto, mas 
como estamos, ou estávamos 
em tempo de seriedade, só 
nos resta fazer como sempre 
foi feito: colocar a tranca na 
porta, depois que ela foi 
arrombada. Não era pra ser 
mais, pois o compromisso da 
praça pública não admitia que 
fosse. Mas foi, paciência. 

Agoram antes de colocar a 
♦rança, é necessário verificar 
integralmente o que foi 
levado. Os mais pessimistas 
atribuem um valor em torno 
de 20 bilhões. 

Os mais otimistas situam o 

rombo em 16 bilhões. Ou seja, 
dez (10) Sivans com uma 
reserva de 2 bilhões para o 
que der e vier, quantia que, a 
grande maioria já considera 
um absurdo, alguns indo mais 
longe para salientar que se 
trata de um escândalo (a 
revista Isto É está aí mesmo 
para tirar dúvidas). 

Mas vamos em frente, 
nesta conversa íntima, tudo 
bem ou tudo mal, o que 
importava a partir de então, 
era o passo seguinte. Aí a 
unanimidade: o governo vai 
abrir a caixa preta. Primeira 
decepção; não abriu. 
Conseqüência, a instalação da 
CPI, mesmo sob a condenação 
dele. Esse mesmo mecanismo 
que um dia expulsou um 
malfeitor - da cadeira 
presidencial. Com o apoio 
integral daquele que, mais 
tarde, seria o atual supremo 
mandatário. 

Perplexidade geral. Os que 
votaram nele, porque nele 
confiaram, estavam certos de 
que viria do alto o primeiro 
apoio aos que desejavam a 
necrópsia, até porque a lisura 
do homem público dele exige 
uma postura ética 
permanente, maior quando de 
permeio encontram-se 
familiares. Decepção total; 
alguém tem medo da CPI. 
Tudo como nos velhos 
tempos. E agora? Acreditar 
em quem? 

í*i B 

m 

Segunda a Sábado -12 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Apreseíitacão: Clélio Silveira 
■ v 
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m h Especial Imperatriz, 27 de março de 1996 

relação dos ganhadores 

do Bingão do Gonor F arias 

Primeiro Prêmio 

1 Geladeira 

1 Fogão 

V 
I 

Jeferlande Chames Monteiro 

Rua Rosalvo de /Mencar s/n 

Centro 

Mucuíba - João Lisboa - MA 

Carteia n0 9689-46 

Terceiro Prêmio 

1 Moto Honda 

Titan 125 cc 

Paulo Roberto Rodrigues da Silva 

Rua 05 Quadra 601, casa 12 

Conjunto Parque Buriti 

Imperatriz-MA 

Carteia n0 29001-60 

Quinto Prêmio 

1 Casa no 

Jardim Planalto 

uiço (sic) Antônio da Silva 

Rua Nova Brasília no'330 

Mucuíba 

João Lisboa-MA 

Carteia n0 2073-60 

Manoel Morais dos Santos 

Rua Tupinambá n0 2618 

Centro 

Imperatriz-MA 

Carteia n0 17160-94 

Segundo Prêmio 

1 Geladeira 

1 Fogão e 1TV 

a cores 

Luiz Moura Lima 

Avenida Industrial 

585 

Bonsucesso 

Imperatriz-MA 

Carteia n0 1105-12 

Antônio Alves 

Rua Godofredo 

Viana n0 2413 

Bacuri 

Imperatriz-MA 

Carteia n0 1112-36 

Vagner Belo Soares 

Rua São Vicente de 

Paula n0 346 

Bonsucesso 

Imperatriz-MA 

Carteia n0 2004-22 

Quarto Prêmio 

1 Casa no 

Jardim Planalto 

Domingas Pereira de 
Oliveira 

Rua Santa Rita 
Sumauma 

Montes Altos-MA 
Carteia n0 10304-88 

Deusa Maria Pereira 
Santos 

Rua Antônio Miranda n0 

117 
Centro 

Imperatriz-MA 
Carteia n0 13704-54 

Aristeu Alves Pereira 
Rua Simplício Moreira n1 

3262 
Bacuri 

Imperatriz-MA 
Carteia n0 16334-90 

Leandro Rolim 
Rua Bandeirante n0 1254 

Vila Nova 
imperatriz-MA 

Carteia n0 12267-28 

Otacílio Matias de Sousa 
Rua Santo Antônio n0 325 

Mucuíba 
João Lisboa-MA 
Carteia 16331-84 

Raimundo Rodrigues dos 
Santos 

Rua Henrique Dias n0 469 
Vila Nova 

Imperatriz-MA 
Carteia n0 16339-40 

Sexto Prêmio 

1 Automóvel 

1000-0 km 

Albertan Trindade Mendonça 

Rua Alagoas n0 1150 

Setor Rodoviário 

Imperatriz-MA 

Carteia n0 8736-08 
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por MESSIAS JÚNIOR 

Sucesso 
O garotão Edy Soares é 

uma das vozes privilegiadas 
e mais bonitas do nosso 
FM. O moreno não deixa a 
desejar nada aos grandes 
locutores das grandes 
capitais. Talentoso, 
humilde e competente; o 
Edy atualmente é um dos 
grandes destaques da Terra 
FM. Ele também já 
trabalhou nas Rádios: 
Cultura/Difusora, Nativa e 
Mirante FM. E por onde 
passa é garantia de 
sucesso. 

Convite 
Fui convidado pelo 

diretor superintendente do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, Conor 

Farias, para comandar um 
programa de rádio na Capital 
AM. Aceitei o convite e 
estou aguardando somente 
que o novo stúdio seja 
instalado na Super Quadra 
602, para então voltar ao 
microfone. Fazer rádio é 
uma das minhas paixões, 
pois foi o veículo que me 
lançou na comunicação. Me 
aguardem! 

Época de urnas 
Em eleições passadas, era 

muito grande o número de 
radialistas da cidade que se 
lançavam candidatos à 
cargos eletivos. Muitos já 
tentaram; Conor Farias, 
Manoel Cecílio, Aldeman 
Costa, Corró, Sitônio Silva, 
ütair Moreira, Clélio 

Silveira, entre outros. Este 
ano apenas o Otair Moreira 
parece ser candidato. Será a 
quebra do tabú? E só esperar! 

Credibilidade 
O jornal Meio Dia de 

Notícias, da Rádio Capital, 
agora está sendo 
apresentado pelo competente 
Getúlio Costa, o moço com 
sua grande voz e boa 
interpretação, está dando 
mais ênfase e credibilidade 
às notícias, o Josaíá Ramalho 
ficou nas reportagens e na 
redação. Assim está certo, 
cada macaco no seu galho! 

Locutor 10 
O locutor da Terra FM, 

Marcos André, é um cara que 
não se preocupa em forçar a 
voz para mostrar que é 
locutor, e talvez por isso, ele 
seja considerado um dos 
melhores da região. Boa voz, 
dicção perfeita e uma 
excelente comunicação. Esse 
dá gosto ouvir! 

Voz de cabaça 
Alfredo Varella, que já foi 

apresentador do Jornal do 

Maranhão da TV Mirante, 
conseguiu na época um 
grande destaque na 
televisão. Ele também foi 
locutor da Mirante FM onde 
também conseguiu sucesso. 
Agora o que não dá para 
entender, é como ele 
conseguiu ficar com uma voz 
tão chata na Difusora; talvez 
seja o estilo do programa, 
que não bate com o seu. Tem 
que mudar, meu! 

Colecionador 
O jornalista Conor Farias, 

é um grande colecionador de 
bonés, todos eles têm 
logomarcas de várias 
empresas, e são 
presenteados pelos amigos. 
Agora quem quiser 
presentear o Conor com um 
boné, tem que escolher um 
tamanho gigante, pois do 
contrário, não cabe na sua 
"cabecinha". Grande cabeça! 

Se recuperando 
Lí recentemente no jornal 

Folha de São Paulo, que o 
apresentador Edson Curi, o 
Bolinha, está se recuperando 
de forma surpreendente de 

um grave problema de saúde, 
e que ele poderá voltar breve 
à televisão. Caso isso 
aconteça, será a volta da 
alegria e do espaço para os 
cantores que estão 
começando. O Bolinha é o 
único que não discrimina: 
para ele não tem brega, nem 
chique, tudo é música! 

Os intocáveis 
Alguns integrantes do 

rádio e da televisão de 
Imperatriz, já ; se 
aventuraram a gravar discos. 
Nos tempos de ídolõ da 
Rádio Imperatriz, Manoel 
Cecílio aproveitou a onda e 
gravou um compacto. A falta 
de voz, as músicas ruins e a 
péssima gravação da 
"bolacha", contribuíram para 
o fracasso. Outro que 
também gravou, foi 
Weverton Braçalle, o 
insucesso foi total, Maykel e 
Polyana também gravaram, 
não tocaram. Quem será o 
próximo? 

Na Globo 
Fiquei surpreso ao ver o 

Luiz Ricardo na tela da 

Globo. O garotão agora 
deixou de lado a Tele Sena, 
para fazer a propaganda do 
Papa Tudo. Há muito 
tempo que o Luiz Ricardo 
vivia fazendo beicinho no 
SBT, pois segundo se 
comenta, somente o Gugú 
teve chance de subir os 
degraus do sucesso, e o 
Luiz apesar de ser 
talentoso e trabalhar com 
o Sílvio há muitos anos, 
nunca foi valorizado. Por 
que será, hein? 

Perdeu o rebolado 
Parece mentira, mas a 

rebolativa cantora 
Gretchen anunciou no 
programa Note e Anote da 
Record, que se entregou a 
Jesus na Igreja Universal 
do Reino de Deus, e que 
agora vai mudar 
definitivamente o seu 
estilo de se apresentar. Ela 
disse ainda, que poderá vir 
a apresentar ainda este 
ano, um programa de 
variedades na Record, ao 
lado de sua irmã Sula 
Miranda. Acontece cada 
coisa! j 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

NÂOFORNECEU PROGRAMAÇÃO 

De 

segunda a 

sexta-feira, 

ouça pela 

Rádio 

Capital 

AM, das 

lóhOO às 

17h00, o 

programa 

Tribuna 

da 

Cidade, 

com 

Aurino 

Brito 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

05:00 Igreja da Graça 
06:30 Diário Rural 
07:00 Home Shopping 

Show 
07:30 Passando a Limpo 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha 

Maravilhosa da 
Ofélia 

10:30 Meu Pé de Laranja 
Lima (novela) 

11:25 Vamos Falar com 
Deus 

11:30 Estação Criança 
12:00 Memória Band 
12:30 Figura 
13:00 O Rbugento 

(desenho) 
13:15 Jogo Aberto 
15:15 Cine Trash 
17:00 Supermarket 
17:30 Programa Silvia 

Poppovic 
19:00 Meu Pé de Laranja 

Lima 
20:00 O Campeão 
20:50 Jornal 10 Minutos 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Campeonato Carioca 

de Futebol 
23:45 Jornal da Noite 
00:15 Circulando 
00:20 Flash 
01:20 Vamos Falar Com 

Deus 
01:50 Informercial 

TV DiSusora 

Canal 7 

SBT 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
06:50 Introspecção 
07:05 Bandeira 2 
07:30 Thompson Sem 

Censura 
08:00 Bom Dia & Cia (com 

Eliane) 
10:00 F ograma Sérgio 

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

Especial 
12:00 Carrossel 
12:35 Palavra de Deus 
12:40 Maranhão TV 
13:35 Cinema em Casa (O 

Portal do Inferno) 
15:25 Emergência 911 
16:20 TV Animal 
16:50 Passa ou Repassa 
17:20 Programa Livre 
18:15 Aqui Agora 
18:40 TJ Maranhão 
19:15TJ Brasil 
20:00 Sangue do Meu 

Sangue 
20:50 Carrossel 
21:30 Sangue do Meu 

Sangue 
22:20 Escolinha do Golias 
23:05 Jornal do SBT 
23:30 Jô Soares Onze e 

Meia 
00:45 Jornal do SBT 
01:15 Programa Joyce 

Pascowitch 
01:20 Perfil 

TV Mirante 

vm 
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NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Sintonize 

de 

segunda a 

sábado, 

pela Rádio 

Capital AM, 

a partir das 

20h00o 

programa 

Eu, Você e 

a Noite. 

Apresen- 

tação; 

Getúlio 

Costa. 

Um show 

de 

romantismo 

em seu 

rádio 

MANCHETE 

07:15 Home Shopping 
07:30 Telemanhã 
08:00 Patrine 
08:5 Escola Bíblica da Fé 
09:00 Cozinha do lancelotti 
09:15 Dudalegria 
10:30 Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olímpico 
12:30 Edição da Tarde 
14:00 TV Alternativa 
14:30 Os Médicos 
15:30 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessão Animada 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
19:00 Super Human 
Samurai 
19:30 Ultraman 
19:55 Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:15 Manchete Esportiva 

2a Edição 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Mareia Peltier 

Pesquisa 
23:40 Boletim Olímpico 
23:45 Momento Econômico 
00:00 Home Shopping 
00:15 Jornal da Manchete 

2a Edição 
00:45 Clip Gospel 
01:45 Espaço Renascer 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TI/, 

Ij 
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Açailândia/Social Imperatriz, 27 de março de 1996 

por SORAYA LUIZA 

ck coitma de kojey eliek de mui+a gerv+e 

borvifa e elegcmte gue aeon+eeek4 rva 

soeiedade e k\o muKvdo da eomu^ieaçao 

de nossa região. íSokvp^a! 
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^4 talentosa Roseani Vicentine em momento de trabalho O jornalista e radialista Marcelo Rodrigue Cardoso, com Helô (Óticas Maia) 
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O radialista Weverton Braçalles, apresentado recente evento da nossa sociedade O casal Fátima e Paulo Sobreira (Ipê Clube) em momento de descontração 
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Silvana Silovestre, Marinaldo Gonçalves eJane Vasconcelos, em recente evento social 
Deputado Deusdeditb Sampaio, esta colunista, Rossani e Railda Ramos 

Serviço de Assistência 

mmmmmMédoa Empresário! 

Planos de saúde para empresas, famílias e individuais. 

Saúde é produto de primefnssima necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhão 

Venda de Lotes 

Excelentes oportunidade para você adquirir lotes da CVRD, no 

bairro São Salvador em Imperatriz-MA. 

São 09 lotes em área urbanizada, local privilegiado, excelente 

vizinhança e preços a partir de R$ 2.920,00. 

Pagamento facilitado em até 5 parcelas. 

Informações: Escritório de apoio da CVRD, na Estação Ferroviária 

de Imperatriz. Fone: 723-2269, falar com o sr. Gilberto ou Virauy. 

Limitação até as 14h00 do dia 22/03. 

Abertura das propostas dia 22/03 às 15h00 
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Deputados do Maranhão morrem em acidente aéreo 
        _ A C r% *4 í-omn KiVn avisou nor por João Estrada Branco 

Deputado Valdir Filho, faleceu anteontem em acidente aéreo, na cidade de Cajarí 

Três deputados 
estaduais do. Maranhão 
tiveram suas mortes 
confirmadas ontem depois 
de sofrerem um acidente 
aéreo anteontem nas 

 - proximidades de Cajari, 
município situado na 

iliiill Baixada Maranhense. 
Jean Carvalho, João 

|| Silva e Valdir Filho, todos 
M | integrantes do Partido da 
|i | Frente Liberal, o partido 

' tia governadora Roseana 
M' ' Sarney estavam no avião 
|| | bimotor Sêneca II, prefixo 
1 ' PT E PL e segundo o 
|j laudo médico tiveram 
1 |á| morte imediata. O piloto 
i|fí da aeronave, Antônio 
1 i Carlos, também teve 

morte imediata. 
O avião bimotor partiu 

anteonte de São Luís às 
15:30 hs e a previsão de 
vôo era de chegar a 
Imperatriz às 17:20 hs. 
Aproximadamente às 16 
hs, o piloto Antônio 
Carlos, mais conhecido 

como Kiko, avisou por 
meio de rádio para o 
Aeroporto de São Luís 
que uma tempestade 
estaria prejudicando a 
situação do vôo. 

O piloto ainda tentou 
retornar para São Luís, 
porém, o Sêneca II não 
resistiu a tempestade e 
caiu numa area 

pantanosa, e teve 
destruição total. 

O acidente comoveu o 
Brasil, e os telejornais 
das principais redes de 
TV e Rádio do País. O 
Jornal da Record, 
apresentado às 19:30 hs 
destacou a notícia como 
principal matéria do 
telejornal. 

A TV Capital, canal 5, 
a partir da manhã de 
ontem, ficou ao vivo em 
programação especial 
dos estúdios e do 
Aeroporto de Imperatriz. 
A confirmação da morte 
dos três deputados e do 
piloto aconteceu no 
início da tarde. 

Deputados queriam participar da Assembléia Itinerante 

por João Estrada Branco 

Os deputados Jean 
Carvalho, João Silva e Valdir 
Filho, embarcaram ontem 
no vôo às 15:30 para se 
dirigirem a Imperatriz. 

Os três parlamentares 
viriam ao município com o 
objetivo de participar da 
instalação da Assembléia 
Legislativa itinerante, que 
aconteceu anteontem no 

plenário da Câmara Municipal 
de Imperatriz. 

Jean Carvalho tinha 
parentes em João Lisboa mas 
possuía atuação política em 
Presidente Dutra. Ele era o 
líder do Partido da Frente 
Liberal na Assembléia 
Legislativa. Jean Carvalho 
poderia ser candidato a 
prefeito em Presidente Dutra. 

João Silva possuía seu 
reduto eleitoral em Pindaré- 

Mirim, município da Baixada 
Fluminense. Ele era 
candidato a prefeito de sua 
cidade no pleito de 03 de 
outubro desse ano. 

Valdir Filho era 
parlamentar eleito pelo 
munu ic le I^ago da Pedra 
e região circunvizinha. Fazia 
parte do esquema de 
sustentação política da 
governadora Roseana 
Sarney. 

Durante o a manhã de 
ontem, familiares dos três 
deputados mortos no 
desastre aéreo, ainda 
acreditavam que eles e mais 
o piloto, pudessem estar 
vivos. 

Somente no início da tarde 
é que houve a confirmação de 
que não hove sobreviventes 
no acidente aéreo que 
destruiu o avião bimotor da 
marca Sêneca II. 

Governadora decreta luto 

A governadora Roseana 
Sarney decretou luto oficial 
de cinco dias em virtude da 
morte dos deputados 
estaduais Gean carvalho, 
João Silva e Valdir Filho. 

Ela também suspendeu o 
governo intinerante que 
seria instalado ontem em 
Imperatriz e retornou a São 
Luís com o objetivo de 
prestar solidariedade ao 
Poder Legislativo e aos 
familiares das vítima. 

O deputado Manoel 
Ribeiro, ontem pela manhã, 
também suspendeu as 
atividades da Assembléia 
Legislativa itinerante, iniciada 
na noite de anteontem na 
Câmara Municipal de 
Imperatriz. 

A coordenação da bancada 
parlamentar federal da região 
amazônia decidiu adiar o IV 
Encontro da Bancada que 
deveria acontecer em 
Imperatriz no próximo final de 

semana. 
O Fórum Paralelo ao 

evento, patrocinado por 
entidades da sociedade civil, 
artistas e intelectuais, também 
decidiu adiar o evento em 
virtude da trágica morte dos 
três deputados estaduais do 
Maranhão. 

Durante o dia de ontem, 
enquanto aconteciam as 
buscas no município de Cajari, 
na Baixada Maranhense, a 
população de Imperatriz 

organizou, em suas casas ou 
nos locais de trabalho, uma 
ampla corrente sensibilizada 
com o trágico acidente. 

Populares afirmaram que 
os três deputados, embora 
não tivessem atuação 
parlamentar forte na região 
tocantina, se deslocaram de 
São Luís com ò objetivo de 
prestigiar Imperatriz na 
abertura dos trabalhos da 
Assembléia legislativa 
itinerante. 
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Presidente da Assembléia Legislativa, Manoel Ribeiro, 
lamenta a morte de seus companheiros 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 

P.esente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está á deposição dos senhores empresários que uai c ^ 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI- BR-010-Km 1350- Maranhão Novo - imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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iomo funciona o revólver 

Entre o acionamento do gatilho e o disparo, sucessivas operações 

de molas e alavancas engrenadas movimentam o tambor e o percussor 
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tambor na primeira parte do 
seu movimento para trás. 
Em coseqüência dessas 
operações, o curso do 
gatilho torna-se longo e seu 
acionamento é pesado. 

Como é difícil segurar a 
arma para um tiro preciso, 
o sistema de ação dupla 
tende a ser empregado 
somente para atirar a curta 
distância. Por isso, muitos 
sistemas modernos de ação 
dupla permitem também o 
afastamento do percussor 
com o polegar, como se 
fossem de ação simples. 
Assim, o atirador dispõe de 
vantagens dos dois 
sistemas, ao custo de 
pequena complexidade 
adicional. 

Nesses mecanismos 
combinados e 
extremamente engenhosos, 
o gatilho deve completar 
diversas funções para 
disparar uma bala numa das 
câmaras. Deve destravar o 
tambor, armar o percussor, 
girar o tambor, travá-lo de 
novo, soltar o percussor 
para disparar a bala e, por 
fim, afastar levemente o 
percussor para que este não 
obstrua o movimento do 
tambor. Tudo isso . se 
consegue com algumas 
alavancas e molas num 
pequeno e irregular volume 
no corpo do revólver. 

Quase todos os 
revólveres modernos 
obedecem ao padi oeis 
câmaras, mas existem os 
modelos de bolso com cinco 
câmaras. Para ca-regar o 
revólver (isto é, para muni- 

lo de balas), usam-se dois 
métodos. 

Um deles consiste cm 
fazer o tambor cair para um 
lado, articulado com um 
eixo. No outro método, o 
cano e o tambor se 
destravam e inclinam para a 
frente, expondo a parte de 
trás do tambor e as 
câmaras. Em ambos os 
casos, um ejetor expele os 
cartuchos vazios e o 
atirador simplesmente 
introduz nas câmaras seis 
novos cartuchos. 

O revólver tem a 
vantagem de ser a arma de 
repetição mais confiável. 
Em primeiro lugar, pela 
segurança contra disparos 
acidentais, pois todo 
disparo requer o prévio 
acionamento do gatilho pelo 
atirador. Já na pistola 
automática, por exemplo, 
uma vez destravada e com 
bala na agulha, a 
possibilidade de disparo 
acidental não deve ser 
descartada. 

O revólver também é 
mais confiável do ponto de 
vista da continuidade do 
funcionamento. Se um 
cartucho falhar, o atirador 
apenas precisará puxar o 
gatilho outra vez e um novo 
cartucho será levado ao 
percussor. Com a pistola 
automática, se falhar o 
cartucho na agulha, é 
necessário arma-la outra 
vez a fim de ejetar o 
cartucho defeituoso e 
empurrar o seguinte, que se 
encontra no pente, para 
dentro da agulha. 

por Mauro de Queiroz 
Jornalista 

O revólver é uma arma 
de fogo portátil e de 
repetição cujo mecanismo 
básico consiste em uma 
série de câmaras, que 
giram em torno de um eixo 
central. Contendo um 
cartucho, cada cano ou 
câmara pode ser 
apresentado em seqüência 
ao mecanismo de disparo. 
No caso do revólver de 
cilindro com uma série de 
câmaras (ou tambor), cada 
câmara é alinhada com um 
cano único, quando se 
coloca ao nível do 
mecanismo de disparo. 

Vários modelos de 
revólver já apareceram no 
século XVI. Mas foi a 
invenção da ingnição por 
percussor que possibilitou, 
em princípios do século 
XIX, a fabrirnçno tle um 
revólver eficiente. A 
maioria destes primitivos 
revólveres era do tipo 
agora chamado de 
"pimenteira", porque cada 
uma das câmaras tinha seu 
próprio cano, 
assemelhando-se a uma 
pimenteira. Embora a 
fabricação da arma fosse 

simples, seu processo de 
repetição do tiro era pesado 
e incômodo. 0 padrão de 
revólver moderno teve 
origem nos modelos criados 
por Samuel Colt, em 1847. 0 
cartucho metálico, inventado 
em 1860, adaptou-se 
facilmente ao revólver e este 
ganhou uma enorme 
popularidade. Atualmente, 
há dois tipos fundamentais 
de revólver: o de ação 
simples e o de ação dupla. O 
primeiro corresponde aos 
desenhos mais antigos e se 
conserva apenas para fins 
esportivos ou em réplicas. 
Com o polegar, o atirador 
puxa o percussor para trás, 
armando-o e fazendo girar o 
tambor no sentido da câmara 
seguinte. Em seguida, o 
disparo é feito puxando-se o 
gatilho. Este foi o tipo de 
revólver usado no Oeste 
americano durante a época 
do seu povoamento. Nos 
1 ilmcs de faroeste, o 
pistoleiro costuma usar o 
dorso da mão livre para 
armar o cão sucessivas 
vezes, com a máxima rapidez 
possível. 

No revólver de ação 
dupla, o gatilho não só 
dispara o tiro mas também 
aciona o percussor e o 
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Análise extrema sobre FHC 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Safra 
aquecida 

Os principais atacadistas 
do País prevêem uma 
expansão dos negócios do 
setor em abril, puxada pela 
comercialização da safra 
agrícola. 

Segundo o presidente da 
Abad, Luís Antonio Tonin, 
as vendas do atacado em 
março estão praticamente 
empatando com o 
desempenho do mesmo 
mês do ano passado. 

Tonin avalia que, apesar 
do crescimento previsto 
para abril, as vendas não 
serão marcadas por 
atropelos. Ele informa que 
os atacadistas já estão 
negociando com os 
fabricantes prazos mais 
longos para entregas de 
mercadorias, no ritmo da 
economia estável. 

Os prazos de pagamento 
estão na média de 26 dias, 
variando de 35 a 45 dias. 
Segundo a Abad, as 
importações perderam o 
fôlego e estão mais 
seletivas 

média de 19% no volume de 
cargas transportadas pela 
ferrovia em janeiro fe 
fevereiro deste ano, 
comparativamente ao 
mesmo período de 95. 

A tendência se mantém 
em março com uma 
estimativa de 12% a 14% de 
queda. Segundo o 
coordenador do consórcio, 
Armando Guerra, a perda 
da capacidade de 
transporte da RFFSA, faz 
com que os grandes 
usuários da ferrovia 
aguardem "até com 
angústia" a definição da 
data para o leilão de 
concessão da Malha 
Sudeste à iniciativa privada. 

Embora reconheça que 
as fortes chuvas deste ano 
tenham contribuído para 
afetar o desempenho da 
RFFSA. Guerra afirma que, 
estruturalmente, o 
problema se deve à falta de 
manutenção da via 
permanente e das 
locomotivas. 

Sem 
energia 

Por volta das 9h30 de 
ontem, Brasília ficou sem 
energia elétrica. Faltou luz, 
por exemplo, nos poderes 
Legislativo e Judiciário e na 
Esplanada dos Ministérios. 

As atividades no 
Congresso tiveram de ser 
suspensas. Também a cidade 
satélite de Taguatinga, a 
mais importante de Brasília, 
estava sem energia elétrica 
ontem de manhã. 

Segundo a CEB 
(Companha de Eletricidade 
de Brasília), o blecaute foi 
motivado por uma pane na 
Usina de Utumbiara (GO). 

Outro 
buraco 

Em cinco dias, um 
segundo solapamento na 
avenida dos Bandeirantes, 
em São Paulo, próximo ao 
Viaduto dos Bandeirantes, 
fez o trânsito ficar lento na 
área. A Companhia de 
Engenharia de Tráfego não 
registrou 
congestionamento, mas 
apenas lentidão de até 1 
quilômetro. 

Transportadas 
por trem 

Os representantes da 
M.R.S. Logística, o 
megaconsórcio liderado pela 
CSN para disputar a Malha 
Sudeste da RFFSA, 
constataram uma queda 

Contrato 
temporário 

O ministro do Trabalho, 
Paulo Paiva, realizaram 
encontro ontem com o 
Conselho da Associação 
Brasileira das Indústrias 
Elétricas e Eletrônicas 
(Abinee) para tentar chegar 
a um acordo sobre as 
contratações temporárias. O 
presidente da Abinee, 
Nelson Freire, acredita que 
é necessário criar 
mecanismos para facilitar o 
País. 

GASTROCLINICA 
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Pragmatismo volta a reinar no País 

por Nilto Horita 
Da Agência Estado 

A agressiva ação política 
articulada pelo presidente 
Fernando Henrique 

Cardoso para recuperar a 
iniciativa do programa de 
reformas do governo foi 
encarada como um sinal da 
volta ao pragmatismo entre 
investidores internacionais, 

segundo representantes de 
dois importantes bancos 
estrangeiros. O diretor de 
investimento do Citibank, 
Luiz Eduardo Assis, diz que 
não se pode dizer que a 
atitude do governo, que 
trocou concessões para 
recuperar a base de apoio 
político no Congresso, seja 
inédita em relação à maioria 
dos governos de países 
industrializados. 

"É, na verdade, uma ação 
legítima, pragmática, voltada 
para o cumprimento do 
programa de governo", 
afirma. Assis não considera 
negativo o governo negociar 
para conseguir fazer 
prevalecer as teses 
reformistas junto ao 
Congresso. "A prática da 
negociação é fundamental 
para se conseguir avançar na 
quebra de conceitos", diz. 

Para o diretor de 
pesquosas do Chemical 
Bank, em processo de fuáão 
com o Chase Manhattan, 
Wayne Perkins, FHC virou a 
mesa e trouxe mais 
tranqüilidade em relação à 
continuidade das reformas 
econômicas. "Se olharmos 
para a experiência 
internacional, percebe-se 
que a moeda política é assim 
negociada"afirma Perkins. 
"Pode ser em maior ou 
menor grau, mas é assim 

mesmo que se faz. O ponto- 
chave é que o País precisa 
das reformas". 

O analista do Chemical 
acrescenta que, por esta 
razão, os investidores têm 
uma forma pragmática de 
analisar os acontecimentos 
políticos da semana 
passada. 

A única coisa que 
interessa, segundo ele, é o 
prosseguimento das 
reformas. "Não há 
necessidade de as reformas 
caminharem de forma 
urgentíssima, mas é preciso 
que elas sejam feitas", diz. 

Perkins avalia que houve 
aumento de venda por parte 
dos investidores 
internacionais 
imediatamente após o 
lançamento da possibilidade 
da instalação de uma CPI 
dos bancos. "Depois das 
vitórias do governo, o 
dinheiro já começou a voltar 
devagarinho", afirma. Outros 
analistas que representam 
interesses de bancos 
estrangeiros lembram que 
um atraso definitivo no 
andamento das reformas 
econômicas seria gerado por 
derrotas do governo no caso 
da CPI dos bancos e na 
votação da Previdência, 
seguidas por uma vitória da 
oposição na convenção do 
PMDB. 

Medicamentos veterinários crescem 10% 

porVenilson Ferreira 
Da Agência Estado 

O mercado de 
medicamentos veterinários 
para bovinos, que movimenta 
cerca de R$ 250 mi por ano 
no País, deve crescer este 
ano cerca de 10%, atingindo 
US$ 1 bi. 

Esse crescimento, 
segundo o presidente do 
Sindicato das Indústrias de 
Defensivos Animais 

(Sindan), Nelson Antunes, 
deve transformar o mercado 
brasileiro no segundo maior 
do mundo, perdendo apenas 
para os Estados Unidos, cujo 
mercado movimenta US$ 3 
bi. 

Os laboratórios estão 
dispostos a abocanhar maior 
parcela de participação. O 
alvo, por exemplo,'é o 
Ivomec, fabricado pela 
Merck, Sharp & Dohme 
Lançado no mercado 

internacional em 1981 e no 
Brasil no ano seguinte, o 
Ivomec reinou absoluto por 
dez anos, como o primeiro 
medicamento que combate 
parasitas. 

Os primeiros produtos 
concorrentes ao Ivomec 
surgiram em 1991. Uma das 
empresas que está 
investindo nesse segmento é 
a Pfizzer, que movimentou 
médicos veterinários era 
todo o País e realizou 147 

testes para demonstrar que 
seu produto é mais eficiente. 
De olho no avanço dos 
concorrentes, hoje a Merck 
realiza em São Paulo um 
seminário técnico que 
contará com a participação 
das principais instituições de 
pesquisa do País. 

A atração do encontro é 
Mark Soll, cientista da área 
de saúde animal e diretor 
executivo de serviços 
técnicos da Merk 
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Marketing Imperatriz, 27 de março de 1996 

Ia Edição - 7:30 hs 

Apresentação: Frederico Luiz 

Comentários: José Filho 

2a Edição - 13 hs 

Apresentação: Conor Farias 

Comentários: Otair Moreira e 

Frederico Luiz 

TV Capital, canal 5 

O que era bom, Agora 

está em dobro 
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QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

O co ncciiuacio odoKv+ólogo da cl+y 

da rl o s 3. J-ace^da (Sete), vem 

prestando ^elevarx + es serviços à 

comunidade/ com a implantação da 

clínica (CI i d e n t / cj ue conta com uma 

co m pete nt í s s i ma equipe de 

p^oj-issionais/ atuando em plantão 24 

ko^as. 

O co>*po clínico conta com cinco 

o d o n 16 I o g o s altamente 

capacitados/ que são: D y 

íSaflos jAlke»*to/ Dk4. Gilson/ 

Dk4. T^ômulo/ D^a. I^aquel/ 

X^^a. y\na (CéA ia e D k4 a. 

Perpétua, ^m entrevista 

descontraída/ os dentistas da 

(C\ident ^alam dos problemas 

causados pela cárie e como 

prevenir. Oonfira! 

1. O que é a doença cárie? 

- E uma doença infecto-contagiosa, 

que aparece em decorrência de vários 

fatores. A maior causadora da cárie é a 

placa bacteriana, uma camada branca 

que se forma constantemente ao redor 

dos dentes, a qúal é facilmente detectada. 

Essa camada se forma pelo acúmulo 

de restos alimentares e a partir disso, 

ocorre a fermentação de açúcares e 

carbohidratos presentes na dieta 

alimentar. 

2. A cárie pode ser transmitida? 

- Sim. Ela pode ser transmitida de uma 

pessoa para uma criança. A mãe, ao 

esfriar um alimento soprando-o, ou ao 

colocar na sua boca um utensílio usado 

na alimentação da criança, pode 

transmitir micro-organismos carigênios 

à esta. 
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Dr. Carlos, a esposa Cacília, assessorando nos trabalhos da clínica e Dra. Ana Célia 

estômago, etc. 

3. Quais os problemas causados 

pela cárie? 

- Além da destruição total dos dentes, 

ocasionando perdas permanentes dos 

mesmos, que conseqüentemente 

ocasionará problemas ortodônticos, ou 

seja, a destruição da harmonia dos 

dentes na boca, pode causar inflamação 

da gengiva, que conseqüentemente 

ocasionará perdas ósseas (problemas 

periodonlais) e em última instância, 

poderá causar deformações na face, 

problemas de ouvido, de vista, de 

4.0 que é cárie de mamadeira? 

-Ela é um tipo de cárie que acomete o 

dente de leite de crianças na faixa etária 

de 2 a 4 anos, que se alimentam através 

de mamadeiras, principalmente a noturna, 

5. Como prevenir a cárie de 

mamadeira? 

- A prevenção começa logo no 

acompanhamento odontológico das 

gestantes, que devem além de fazer a 

profilaxia básica, tomar doses 

sistemáticas de flúor, os quais serão 

incorporados na formação dental da 

criança. A higiene bucal da criança deve 

ser feita logo após a ingestão de 

alimentos, durante o seu crescimento. 

Após o aparecimento dos dentes, a 

criança deve ser submetida a aplicações 

de flúor nas sua variadas formas: como o 

flúor gel de 6 em 6 meses, além do uso 

constante de cremes dentais que 

contenham em sua fórmula o 

componente flúor. 

6. O que fazer diante Ja 

presença da cárie? 

O indivíduo, primeiramente, deve ir ao 

encontro de um dentista, para 

que ele possa examiná-lo e a 

partir disso, eliminar os focos de 

cárie através de restaurações, de 

extrações, de tratamento de 

canal, de confecções de prótese, 

e o mais importante, de 

orientações sobre métodos de 

prevenção da doença cárie. Os 

quais são: escovação correta; uso 

de escovas adequadas; uso de fio 

dental; uma alimentação correta; 

uso de bochechas fluoretadas; 

uso de creme dental com flúor, 

etc. 

Assista todos os sábados, a partir das 20:15hs pela TV Capital Cana! 5, 

o programa Cidade Agora, onde são discutidos temas polêmicos e atuais, 

sobre a política de nossa cidcd- e jo Estado, com a participação popular. 

Apresentação: Conop F< anas 
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; 
uerventor doa uniforme escolar 

por Frederico Luiz 
Direção de Jornalismo 

O interventor Ildon 
Marques confirmou ontem 
a noite que sua 
administração entregará no 
próximo sábado, no Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
D Abadia, os uniformes 
escolares da rede municipal 
de ensino. 

ildon Marques declarou 
que os pais dos alunos não 
poderiam ser sacrificados 
com a compra dos 
uniformes de seus 
respectivos dependentes. 

"O ensino deve ser 
público e gratuito, como 

manda as Constituições 
Federal e Estadual, além 
da Lei Orgânica do 
Município de Imperatrio. 
Seria uma atitude 
errônea, portanto, obrigar 
os pais ou responsáveis a 
gastar do seu próprio 
bolso, o fardamento de 
seus filhos e dependentes", 
disse o Interventor. 

Ainda de acordo com 
"Ildão", o seu governo 
investiu 25% da receita do 
município em Educação, 
cumprindo portanto, a 
disposição constitucional que 
trata do assunto. 

"Precisamos ter coragem 
para investir nesse setor, 

a educação e a cultura estão 
intimamente ligadas ao 
futuro de um povo", afirma 
Ildon Marques. 

Até o término de sua 
administração, o interventor 
Ildon Marques deverá 
entregar várias obras a 
comunidade. 

"O esforço em 
administrar a cidade sempre 
foi voltado para as 
necessidades mais 
preementes da população, 
sem contar com recursos e 
com uma prefeitura falida, 
procuramos reiventar o 
modo de ação do poder 
público municipal", concluiu 
Ildon Marques. 

íS 
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InterventoerIldon Marques deixa Governo e beneficia alunos da Rede Municipal de Ensino 

Era Ildon Marques está apenas começando 

por Frederico Luiz Denois da Era n,i™ ^ ^ ^ _ por Frederico Luiz 

A Era Ildon Marques não 
acabou como querem uns 
poucos e desejam uma certa 
minoria. 

Afinal, em pouco mais de 
um ano Ildon Marques mudou 
os costumes de Imperatriz. 
Senão vejamos: 

Antes da Era Ildon 
Marques, grande parte da 
população acreditava que 
todos os políticos calçavam 40, 
ou seja, eram todos iguais. 

Depois da Era Ildon 
Marques, considerável 
parcela dos imperatrizenses 
exigem que os governos se 
comportem de modo digno 
no trato da coisa pública. 

Quando ainda não havia a 
Era Ildon Marques, os 
escândalos da prefeitura 
eram sucessivos. Envolviam 
desde gado até mesmo um 
simples carro 0 quilômetro. 

Agora, na Era Ildon 
Marques, o povo acostomou 
a ura governo que desocupa, 

Imperatriz chora 

ou seja, não está presente nas 
páginas dos jornais com 
escândalos e falcatruas. 

Houve um tempo, antes da 
Era Ildon Marques, que o 
cidadão comum zombava 
daqueles que procuravam e 
lutavam por um mundo melhor 
para todos. 

Em seguida a Era Marques, 
a sociedade civil sente-se 
estimulada pelas ações do 
governo, a participar 
ativamente da vida da cidade, 
deixando de ser agente passivo 

aos acontecimentos. 
Num passado não muito 

distante, antes da Era Ildon 
Marques, percebia-se que o 
contribuinte deveria deixar de 
pagar seus tributos, pois 
estava na verdade, 
alimentando mais ainda a 
ciranda da corrupção. 

Depois da Era Ildon 
Marques, o cidadão sente na 
pele a importância de pagar 
seus impostos em dia. Pois 
este dinheiro retorna de forma 
bem aplicada, para beneficiar 

a comunidade. 
Um certo filósofo, ensina 

que a consciência jamais 
retroage. E nosso 
pensamento, só anda para 
frente. 

Com certeza, esse é o 
maior benefício da Era Ddon 
Marques, o cidadão comum, 
desprovido da malícia de 
corruptos e corruptores, 
passa a acreditar firmemente, 
que o desenvolvimento auto- 
sustentado deve ser uma 
bandeira a ser carregada sob 

todos os aspectos. E nao 
apenas uma paixão 
momentânea. 

A Era Ildon Marques, pois 
irá prosseguir. Mesmo que 
Ildon Marques, sequer, 
dispute a prefeitura. Pois como 
iniciador de um amplo 
movimento, a essa Era será 
creditada os futuros acertos de 
nossa política. Uma era é 
muito difícil de começar. 
Porém, muito mais difícil, de 
terminar. É essa a regra da 
humanidade. 

porHeraldo Maciel 

Imperatriz chora a morte 
dos três deputados estaduais 
que foram vitimados de um 
acidente aéreo próximo ao 
município de Cajari (veja 
matéria completa nesta 
edição). 

Porém, uma coisa é certa. 
O imperatrizense tem na 
solidariedade, sua principal 
força. 

Nenhuma viva alma da 
cidade, lamentou que a morte 
dos deputados tivess» acaondo 
com quatro eventos 

importantes que aconteceriam 
na cidade esta semana. 

Em nenhum momento, 
enquanto se formava uma 
corrente de solidariedade e de 
fé, imaginou-se que a morte 
dos três jovens parlamentares 
atrapalharia a cidade. 

Ao contrário, a cidade 
reconhecia nos deputados, a 
sua disposição em ajudar 
Imperatriz. Mesmo sem 
atuação na região tocantina, 
Jean Carvalho, João Silva e 
Valdir Filia cagaram com suas 
PR rias vidas, com o intuito 
de prestigiar o município. 

Jean carvalho, de 
Presidente Prudente. João 
Silva, de Pindaré-Mirim e 
Valdir Filho, de Lago da Pedra, 
sairam de São Luís para 
prestigiar a cidade polo do 
meio-norte brasileiro. 

Queriam eles, que 
Imperatriz estivesse pujante, 
para acolher a Assembléia 
Legislativa itinerante, o 
Governo estadual itinerante, o 
Encontro da Bancada Federal 
da Região Amazônia e o 
Fórum paralelo que deveria 
também acontecer. 

A Câmara de Vereadores de 
Imperatriz, este ano, tem 
tomado decisões sensatas. 
Pensa-se até, em cassar o 
presidente da Casa, acusado 
de promover falcatruas. 

No entanto, quem sabe, 
Imperatriz poderia ganhar 
mais três ruas, com os nomes 
desses três mártires que 
doaram suas vidas pela cidade. 

Ou até mesmo, os 
vereadores poderiam realizar 

homenagem póstuma e 
também aos familiares dos 
três parlamentares mortos 
anteontem. 

Seria uma forma, dos 
vereadores mostrarem que 
estão preocupados com 
àqueles que se preocupam 
com cidade. 

Uma . atitude dessa 
envergadura, serviria pelo 
menos, para que a gente 
esquecesse um pouco, os 
vergonhosos salários dos 
parlamentares municipais, que 
já ultrapassam, a casa dos R$ 
6.100,00 por mês. 

Lava Pratos deve levar 

multidão a Beira-Rio 

Evento é patrocinado pela cervejaria 

Cerpa e Sistema Tucanu s 
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por He r si do Macíej 

0 ratos, 
ãcon -K ira 
edição, em h?ipen;iriz no 
próximo dia (íe 3í ò< março, 
O evento. emns< («ra conl a 
despedata Io tníervcntof 
estadual IMon Mar quês, que 
deL,a a administração 
toumcijpãi 

1 torriirmmio para 
a» outocc r im /\v nida Beira 
ido, o Carnaval Lava Pratos 

uri! a 
: óló: 

de Imperatriz é 
promoção cofilunta 
Sistema TocamCs de 
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da Cervejaria Cerpa. 
A disposição dós 

organizadores .. e 
viÓo .v ií': 

■V'-ur:M:íVar-:: "a :Tcjpáí■ 
tocantina, os chamados 
C^rnsvííís íora-tir-cpoca. - 
atiOj âcotdeeett a mesma 
edição do Lava Pratos em João 

■ Lisboa é 
monícíplós vizinhos a 
hnp 

O > empresário 
Fernando Roberto, 
snpt-Tintondvnk- da Cerpa 

i 
o e ■ u ma 
nec região 
tocantina cm 

■ 
forma lenta, a indústria do 
turismo. 

apoiar o Carnaval Lava 
Pratos, mesmo 
começando, essas festas 
podem atrair pessoas 
interessadas numa festa 
fora de época", disse 
Fernando. 

• O diretor do Sistema 
Tu cana'o de 
Comunicação, jornalista 
Conor Farias, considera o 
Lava-Fratos, uma forma 
de animar, também, o 
folião da própria cidade. 

Nesses tempos de 
crise, nada melhor do que 
uma festa gratuita para o 
povo% conclui Couor 
Farias, 

v-/ Jornal Capita! - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

Ligue738-1345 

Divulgüe sua empresa. 

Mf esqueça que a propagauda é a alma do ueqócio 
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Do imenso planeta azul tudo ^ pode aproveitar. 

Da tua indescritível bebza, tudo tem a se falar. 

È paz 

Alegria 

Fantasia 

Flarmonia 

Contentamento. 

Acredite, mina 
c caisc^tes modifl» 

6ou outro 

Compreensivo 

Olhos abertos pam o tortuoso mundo que nos escraviza todos 

os dias. 

Conexão com o clima positivo 

Energia 

Pbd^o de mim 

Nexo 

Do desconexo 

Qp cm mim estava escondido. 

Na vida tudo c casual acredito 

Nada de forçar 

Tem, se for o caso, de fluir naturalmente 

Assim como as éguas kpkdas que correm dos riachos 

È trabalho. 

Qgga 

Tudo no afi dc conseguir um tempo para poder enoonlrarte. 

As vezes, infelizmente, não consgo R^r da entediante montanha 

de afazeres 

Que faz parte do meu ostafante cotidiano 

Ufa! 

Vaieu conhccerte 

Tocarte / 

E melhor foi poder beijar seus doces c sorridentes lábios. 

Te adoro! 

Meire, 

Motivo de repbnejamento 

(Saio do comportamento tácito 

E mergulho de forma esfuzfânte 

Na abgria da tua existência. 

que 

Cortam nossas matas regionais. 

És tudo isso, acredite, 

E muito mais 

Fofura 

Eternamente 

Princesa de um lar sadb, construído de forma consoldada 

Consolo-me 

Em saber da tua existência 

Aí, nesta casa c nesta rua bonitas, da minha eterna Imperatriz do 

Maranhão 

Em sintonia com seus pais 

Amgos _ i 

E, as vezes, entrando cm contato comgo por meio de um 

tebfoneraa 

Para contar as novidades do seu diaadia 

legal 

, r* 
É bom saber que cá estou, porém 

Ai você pensa cm mim 

Pepassa nossas conversas 

Estuda 

E se prepara para o futuro brilhante que tem traçado 

Para sua vida. 

Pesumindo, mcnma / 

Foi bom oonhecê-b;'' 

E melhor ê sabgr que tenho 

Você ao meu iado. 

Você ê a outra parte 

do meucu 

Adorotel 

Jornal Capital 

Rádio Capital AM, 950 Khz, 10.000 watts de potência 
m 

O Seu Líder Diário 

Fone; 723-2034 

Gráfica Jardim 
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O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DÂ REGIÃO. TRÂBALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS, 

Rua Luis Domíngues, n® 1206 fone 721-1077 
m 
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De Futebol Mtstert 

De Futebol das EicoSas Municipais 

Wi 
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Início: 14 de abril 

Transmissão 

Curso de Árbitros: 08 a 12 de abril 

Promoção: liga Imperatrizense de Desportos, Sede» 

e Sistema Tucar<u's de Comunicação 
j 
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CarnavaL do Lava 

Prato dÍA 71 de 

MARÇO, NA AvENÍdA 

Beíra^Río, o meÜior 

* carnavaL Fora dE 

ÉpOCA dA REqÍÃO 

BINGAO DO OOIOi FARIAS 
Promoção: Federação de Atletismo do Maranhão 

Edição de Páscoa 

  02 Casas 

Carteia n0 

■■■■■■■I 01 Carro 

Sorteio no dia 20 de abril, às j 

j 20:00 hs, no programa Imperatriz | 

1 24 horas, c/ transmissão ao vivo 1 

I pela TV e Rádio Capital AM e Rádio I 

I Clube FM de Açailândia 

02 Motos 

Dia 20 

de Abril 

1 MOT0100 cc 1 MOTO TITAN 
125 cc 

1 AUTOMÓVEL 1000 
OKM 

ri Af» 
A' i 

i 
JARDIM PLANALTO 

1 CASA NO 
JARDIM PLANALTO 

PÁSCOA! I 

200 i 

PRÊMIOS! 

CARTELAS 

R$ 5,00 

75 Ferros Elétricos 

Pressão 

75 Rádios AM/FM 
22 Ventiladores 

j t. 

Esse você 

conhece, 

Nesse 

você 

confia. 

Ede 

imperatriz 

02 

Rasas 

AUTORIZADO PELA LEI ZICÇtEfORTARIA OFICIAL DA SEDEL 

Nome i I I 1 I 1 1 ^ L_ 

Endereço i I I I I I ! L 

B airro I I I ! I i ' I 1 I I I I I 

j L 

]_ Li I I I I I I I I I M I I I M M M I I 

I I I I I I 1 I I I I ' l ' I I ' I I I I I ' ' i 

Fone I L 

Cidade l l I I I I I I I I ! 1 I I I I I I I I I Estado I I 1 

Carteia n0 

'mmm. mmi 
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Imperatriz, 27 de março de 1996 Marketing 

Freexer CONSUl 
Horizontal, 530 Lis, Mod. HB 53 C 
r$ 899,00 à vista ou 
entr. de R$ 179,00 + 

• 

• 

'■■■■ y. rní 's; I-W""»' ., : . , 

NÃO 
INCLUI 
RACK 

«s „ 

r " - i 
WÊÊÊÊÊÊM^... :  ■■ ~>~ummmÊÊaÊglÊ 

Stéreo System CCE 
Duplo Deck, AM/FM, Mod. SS 6880 
r$159,oo à vista ou 
entr. de R$ 39,00 + 116. 

Wà áSSm. R$ ,00 p/ mes 

R$ ,00 p/ mes 

Vídeo Cassete PHtlCO 
4 Cabeças, Auto Limpante,Mod. PVC 9400 
R$ 399,00 à vista ou 
entr. de R$ 79,00 + 

\ m r- 

Freexer CÔNSUL 
Horizontal, 310 Lts, Mod. HA 31C 
R$ 679,00 à vista ou 
entr. de R$ 139,00 + 

R$ ,00 p/ mes 

R$ ,00 p/ mes 

K 

TV SEMP TOSHtBA 
20", Cores, Controle, Simplificado 
Mod. TV 2070 E 
r$ 439,00 à vista ou 
entr. de R$ 89,00 + 

R$ 
R$ 

Cond. de Ar CÔNSUL 
10.000 BTU's,Mod. CF 10 
R$ 749,00 à vista ou 
entr. de R$ 149,00 + 

,00 p/ mês 

Cond. de Ar CÔNSUL 
7.500 BTU's,Mod. AF 07 
r ti 578,00 à vista ou 
x Jk de R$ 116,00 + 

R$ p! mês 

> 

Fogão SEMEP 
4 Bocas, NEXT PLUS, Mod. SFS 50 NVK 

r$177,oo à vista ou 
entr. de R$ 37,00 + 

',50 p/ mês 

Lavadora 
BPASTEMP 

TOPLOAD 
Mod. BWR 22 ABA 
| R$ 756,00 

à vista 
ou entr. de 

R$ 156,00 + 

,50 p! mês 

Geladeira CÔNSUL 
275 Us.Mod. RC 28E 

R$ 445,00 à vista ou 
entr. de R$ 89,00 + 

IVPNiLCO 
14", Cores, d Controle, Mod. PC 1444 
R$ 319,00 à vista ou 
entr. de R$ 69,00 4 

TVPNiLCO 
14", Cores, Mod. PC 1443 
r$ 285,00 à vista ou 
entr. de R$ 57,00 + 

Telefone CCE Mod. TL 550 
R$ 25,00 à vista ou entr. 
de R$ 5,00 + 

,00 pf "--s ,00 p/ mes R$ 

m •É»' 

R$ ,00 pf mês 

• v.: ... 

TV CCE 20 

m Jm 

p/mês 

Con/. de Sem PHtLCO 
Entr. p/ CD, e Rack, Mod. PMD 200 
R$ 379,00 à vista ou 
entr. de R$ 79,00 + 

Cores. Controle Remoto, Mod. HPS 2080 
R$ 399,00 à vista ou 

R$ 

entr. de R$ 79,00 + 

4^^í,50 p/ mês 

Lavadora LAVYMak Pias 
R$ 138,00 a vista ou 
entr. de R$ 28,00 + 

,00 p/ mês 

Ven/lladorABNO 
30 Cm, Luxo 

Mod. VL 30 
R$ 45,00 à vista 

ou entr. de 
R$9,00 + 

0^,8^ R$ *0,80 

pi mês 

Batedeira WALiTA 
Topa-Tudo 
Mod. BT34 
R$ 79,00 à vista 
ou entr. de 
R$ 16,00 + 

m («M . -i r- - 

Cosi. SINGEP 
Facilita,Plnsport, mODÓ9836! C028 

R$ 318,00 à vista ou 
entr. de R$ 64,00 + 

R$ ar 

Liquidificado. 
ARNO 
Mod. NLS 
R$ 43,00 à vis a 
ou entr. de 
R$9,00t 

M ,00 

p/ mês ,00 p/ mes 

R$*0,5O 

p/ mês 

< 

R$ ,00 p! mes 
p/ mes 

!«» .MK- 

P 

Promoção válida até 303/03/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m CMPÍNilson Camada 
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O Sistema Tucani/s de 
Comunicação recebeu 
correspondência 
contendo o seguinte teor: 

Senhor Diretor, 
Copa AABB-96 

Futebol Soçaite - início: 
31.03.96 - objetivando 
fortalecer o esporte 
abebeano e promover 
maior intercâmbio com os 
segmentos esportivos da 
sociedade imperatrizense, 
a Diretoria da AABB tem 
a satisfação de convidar a 
Equipe de Futebol dessa 
conceituada empresa para 
o eventp à epígrafe. 

Informamos que a ficha 
de inscrição (anexa) 
deverá ser entregue na 
secretaria da AABB até o 
dia 26.03.96, juntamente 
com xérox da identidade 
de cada jogador e a taxa de 
inscrição no valor de R$ 
50,00 (cinqüentareais). 

Após esta data, não será 
possível fazer inscrição ou 
troca de nomes de 
jogadores já inscritos. A 
idade mínima dos atletas 
será 25 (vinte e cinco) 
anos e cada equipe só 
poderá inscrever até 14 
(quatorze) jogadores, 
sendo que não será 
permitida a inscrição de 
atletas que participem de 
campeonatos amadores. 

O Congresso Técnico 
realizar-se à dia 27.03.96 às 
19:00h, na Sede Social 
desta agremiação, com a 
seguinte pauta: 

1- Apresentação da 
Comissão organizadora; 

2- " da Comissão de 
Julgamento; 

3- "da Equipe de 
Arbitragem; 

4- Apresentação e 
discussão do 
Regulamento; 

5- Sorteios das chaves. 
A solenidade do 

Campeonato, dia 31.03.96, 
contará com a seguinte 
programação; 

-As 8:30h: - Abertura 
Oficial, com apresentação 
das equipes; 

-Às 9:30h: - Torneio 
Início, com a participação 
de todas as equipes 
inscritas. 

Na certeza de 
podermos contar com 
vossa participação, 
antecipamos nossos 
agradecimentos. 

Imperatriz (MA), 20de 
março de 1996 

Mana da P. Medeiros 
Presidente 

José P. Soares 
VIce-Pres. Esportes 

A Secretaria de Obras 
do Município deve mandar 
seus homens aqui para o 
nosso bairro. As chuvas 
estão estragand - "ossas 
estradas. O problema e 

rio mesmo. 
Marta Vieira 

JJacurí 

O Viaduto do 
Entroncamento deveria 
icccuct melhor 
tratamento por parte do 
Governo do Estado. 

Deve alcançar o seu 
projeto: ser transformado 
num cartão postal de 
Imp' atriz. 

Miguel Andrade 
Entroncamento 

Opinião Imperatriz, 27 de março rje '996 

Gofins - não a incidência 

na venda de imóveis 

por Ivan Carlos C. Dalmon 
Advogado 

Tendo em vista a recente 
decisão proferida pela 1° 
Turma do Tribunal Regional 
Federal (TRF) da 5o Região, 
com sede em Recife, 
informamos às empresas 
associadas que a cobrança da 
Contribuição para 
Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) na venda de 
imóveis por parte de pessoas 
jurídicas, foi considerada 
inconstitucional. A decisão, 
que contou com a 
unanimidade dos juizes, foi 
resultado de um mandato de 
segurança impetrado em 
favor da Construtora 
Maranhão Ltda, localizada na 
capital pernambucana. 

O Tribunal fundamentou 
seu entendimento na 
interpretação do que; é 

mercadoria e o que é imóvel, 
isto é, considerando que a Lei 
determina que a Cofiíis incide 
sobre a receita das vendas de 
mercadorias e serviços de 
qualquer natureza, e, 
considerando que os Imóveis 
não se incluem nesse 
universo, a sua cobrança foi 
tida com inconstucional, pois, 
a transferência de 
propriedade do imóvel se faz 
com base na lei civil, através 
de escrituras, enquanto que a 
transferência de propriedade 
de mercadorias se faz pela lei 
comercial, através de notas 
fiscais. 

Com efeito, entendeu o 
Tribunal que o fato gerador 
da Cofins não abrange a 
venda de imóveis, que não 
devem ser considerados 
mercadorias, pois, esse 
conceito de "mercardoria" 
está reservado apenas para os 

bens móveis em circulação, 
sendo inadmissível a criação 
de hipótese de incidência por 
via analógica. 

Devemos destacar que a 
decisão do TRF da 5° Região 
é recente, sendo que a 
Receita Federal irá recorrer. 
Contudo, vemos que tal 
decisão cria um precedente 
da maior importância, pois, 
mesmo referindo a uma 
apelação feita por uma 
construtora, entende-se que 
não beneficia apenas às 
empresas desse Setor, mas 
também às pessoas jurídicas 
em geral que porventura 
venham a vender algum 
imóvel de sua propriedade. 

Salientamos, que tão logo 
ocorra oiutros 
desdobramentos, 
retornaremos a falar sobre a 
matéria, face a sua relevância 
para o setor. 

Agenda para o futuro 

por Miranda Neto 
Jornalista 

O antigo ideal de se atingir 
uma vida sempre mais ativa, 
dinâmica e apressada está 
deixando de atrair 
simpatizantes. Um novo 
planejamento objetiva reduzir 
o volume do tráfego. Novos 
limites de velocidade são 
impostos e nenhuma nova 
rodovia é construída. Além de 
se dar prioridade ao transporte 
coletivo sobre o individual, 
deve-se incentivar maior 
utilização possível dos 
automóveis através da carona 
compartilhada com 
revezamento. O transporte 
pesado está sendo transferido 
para as vias ferroviárias. A 
evolução dos processos de 
transmissão instantânea de 
dados através de meios 
eletrônicos pode substituir um 
expressivo volume de tráfego 
que, desse modo, se torna 
desnecessário. 

Agora o objetivo é de se 
criar um sistema que leve em 
consideração aspectos 
ambientais e não 
simplesmente uma economia 
determinada pelas leis da 
oferta e da procura. Essa 
economia "ecológica" de 
mercado pode ser alcançada 
através de subsídios a 
atividades não poluidoras, ao 

consumo eficiente de recursos, 
com mais reciclagem e menos 
desperdício, e a nova 
orientação a políticas 
competitivas direcionadas ao 
equilíbrio ecológico. 

Cedo ou tarde grande parte 
dos bens de consumo e de 
investimento acabam com 
rejeitos, poluindo o ambiente 
e prejudicando os processos 
ecológicos naturais. A 
produção "cíclica" já possui 
adeptos que reaproveitam 
matérias-primas 
continuamente. Os novos 
critérios seletivos priorizam os 
materiais duráveis, não- 
polüídores e recicláveis. 

O lema agora é viver bem, 
e não mais possuir muito. O 
respeito à natureza deve 
constituir um objetivo comum. 
Os consumidores precisam ser 
informados sobre o impacto 
ambiental de um produto ou 
processo de produção. A 
concepção de que o automóvel 
é um rápido e confortável meio 
de transporte torna-se cada vez 
mais uma ilusão; os contínuos 
"engarrafamentos" de tráfego 
desestimulam a utilização do 
transporte individual em 
benefício do transporte de 
massa sobre trilhos, que 
funciona com rapidez, 
segurança e conforto. Com a 
vantagem de deslocar grandes 
volumes de cargas a longas 

distâncias. 
A implantação de uma 

atividade, hoje, deverá 
considerar aspectos 
ambientais, sociais e 
sociológicos, implicando num 
suprimento garantido de 
energia envolvendo menos 
centrais de força, na 
mobilidade e eficiência 
utilizando menos rodovias e 
em moradias utilizando menos 
recursos ambientais. 

No futuro, as cidades 
conseguirão aproximar seus 
entornos. As facilidades de 
viver, de trabalhar, de se 
abastecer e de se divertir 
estarão cada vez mais 
próximas umas das outras. Há 
que comptatibilizá-las e 
harmonizá-las, a fim de 
assegurar um mínimo de 
qualidade de vida. 

A agropecuária e a 
sivicultura do futuro deverão 
integrar-se ao artesanato, ao 
comércio, à gastronomia e ao 
turismo. O principal pilar da 
agricultura de transição é a 
produção agropecuária 
orgânica. A transição da 
sivileultura implica em volta às 
florestas naturais 
heterogêneas mas 
harmônicas, isto é, à 
biodiversidade e aos ciclos 
biológicos naturais, ao invés de 
reflorestaménto como 
monoculturas. 
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Cozinha 

por IVO MARCONDES 

Polvo 
Há muitas histórias 

fantásticas sobre polvos 
gigantescos e assassinos. 
No norte da Europa, por 
exemplo, é tradicional a 
lenda do polvo Kraker, tão 
grande que pode ser 
confundido com uma ilha 
flutuante. Na realidade, 
polvos gigantes só existem 
em algumas regiões do 
litoral da Austrália, onde 
vivem raras espécies do 
molusco que chegam a ter 
12 metros. No Brasil, eles 
dificilmente atingem 1 
metro. A palavra polvo vem 
do latim polipus, "de muitos 
pés". Ela não se refere a 
apenas uma espécie de 
molusco, mas a vários 
aninais da subordem 
octópode (de oito 
tentáculos) que vivem em 
águas profundas. Todas 
essas espécies têm 
uma estrutura física 
parecida. O corpo, chamado 
manta ou cobertura, tem 
forma de saco ovalado e 
guarda todos os órgãos e 
bolsa de tinta - o polvo lança 
uma substância negra na 
água quando é atacado, 
além de se defender com 
um sistema de mimetismo, 
adquirindo a cor do 
ambiente. A boca tem um 
par de fortes mandíbulas, 
que parecem de plástico. Ao 
longo dos tentáculos há 
duas fileiras de ventosas que 
capturam alimentos e fixam 
o molusco às pedras (é 
comum que se rasgue um 
polvo sem conseguir soltá- 
lo das rochas). Como a lula, 
o polvo se movimenta por 
propulsào: a água entra em 
seu corpo e depois é 
expelida. No Brasil, a pesca 
e o comércio do molusco 
são maiores no Nordeste e 
no Rio de Janeiro, São 
Paulo, Santa Catarina e Rio 
Grancle do Sul. O polvo pode 
ser preparado de diversas 
maneiras e é apreciado no 
mundo todo, mais a maior 
variedade de pratos com 
eles se encontra na 
riquíssima culinária dos 
países do Mediterrâneo. 

Como se escolher 
O polvo pode ser 

encontrado fresco ou 
congelado, em feiras, 
peixarias e supermercados. 
Fresco pode ser comprado 
inteiro ou já limpo e picado 
(ou também já batido). 
Observe seu aspecto e 
cheiro. O corpo deve estar 
firme e a cabeça, com a pele 
lustrosa, cinzenta e viscosa. 
Não leve se ele estiver mole, 
com a pele rasgada ou 
opaco. O polvo precisa ter 
um agradável cheiro de mar. 
Ele deve ser comido no 
mesmo dia, ou congelado 
(limpo) por até três meses. 
Prefira comprar os 
pequenos ou os médios, 
com Ikg de peso, porque 
são mais macios do que os 
grandes. 

Como se prepara 
Tire o conteúdo da 

cabeça com cuidado, parn 
não romper a bolsa de tinta. 
Jogue fora os órgãos e 
bolsa. Lave-o bem, tirando a 
área das ventosas. Bata nele 
com um pedaço de madeira 
para amaciá-lo (proteja-o 
com um pano para não 
escorregar). Ou ponha-o em 
um saco de pano, segure 
pela cabeça e bata-o na pia. 
Corte os tentáculos em 
pedaços de 3cm ou como 
receita pedir, e fatie o corpo' 
em iscas. Para tirar a pele, 
cozinhe-o por 2 minutos 
(após a fervura) e puxe-a. Se* 
não for usar no mesmo dia,i 
ponha-o num plástico, feche- 
o, congele e use em 3 
meses. Se o polvo for batido,' 
conzinha em 15 minutos, sé 
não levará de 45- a 90 
minutos 

Vinagrete marinho ' 
Cozinhe o polvo em 

água salgada suficiente 
para cobri-lo por 20 
minutos ou até ficar macio.. 
Pique-o em pedaço^ 
regular es e reserve.' 
Misture, batendo com um 
garfo, o suco de limão, o 
azeite e o vinagre. Junte a' 
cebola, o sal, o dente de 
alho picado e os pimentões 
também picados (em 
cubinhos pequenos). 
Misture tudo e junte os 
pedaços de polvo. Deixe 
por 2 horas na geladeira, 
tampado antes de servir. 
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Plantão 24 horas de emergência dos 

hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 
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Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais conveniados 

SUS - hoje, dia 

27/03/96 

Mospital São Vicente 


